
 

 97-1/3/3ی شماره مرحله اآگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو 

 (نوبت اول )                                                                               

ِ صَضت  شْطزاضی ضشت زض ًظط زاضز اًجام ذسهات شیل ضا تط اساس شطایط ظیط تِ پیواًکاض ٍاجس شطایط   ططح ت

 .ٍاگصاض ًوایس (EPC)ٍ ساذت 

ُ اًساظذسهات ططاحی، تساضک، اجطا، ساذت، ًصة ٍ : هَضَع  -1   شیطاتِ کاضذاًِ کَز آلی گیالىُ ذاًِیتصفی ضا

  کاضذاًِ کَز آلی گیالى– ضشت –استاى گیالى : هحل اًجام ذسهات -2

 هؼاًٍت پژٍّشی زاًشگاُ گیالى: هشاٍض کاضفطها  -3

  هیلیاضز ضیال45: هثلغ تطآٍضز ترویٌی کاضفطها  -4

ُ اًساظ هاُ اجطا، ًصة ٍ 18 ) هاُ شوسی 30:هست اًجام کاض  -5  (ی تضویي ػولکطز تْطُ تطزاض هاُ 12+ ی ضا

ِ تٌسزاضا تَزى گَاّیٌاهِ : شطایط الظم  -6  4تاسیسات آب ٍ فاضالب حساقل پایِ -ی ططح ٍ ساذت زض ضشتِ آبضتث

ی پیواًکاضی زاضای صالحیت تا هؼطفی شطکت هشاٍض ّوکاض زاضای گَاّیٌاهِ شطکت ّاتا ظطفیت کاض آظاز ٍ یا 

  ضسویتفاّوٌاهِصالحیت زض پایِ ٍ ترصص فَق تا اضائِ 

ِ صَضت ستیتای می هتقاضی شطکت زض هٌاقصِ شطکت ّاکلیِ  -7  ضسوی زاضای شطکت ّوکاض ذاضجی زاضای ساتقِ ت

 .کاض هشاتِ تا ظطفیت ٍ شطایط هَجَز زض هٌاقصِ تاشٌس زض غیط ایٌصَضت اظ ضقاتت حصف ذَاٌّس گطزیس

 ضوي هؼطفی ًوایٌسُ ًسثت تِ اضائِ اصل فیش 19/3/97پیواًکاضاى ٍاجس شطایط هی تَاًٌس اظ ضٍظ شٌثِ هَضخ  -8

 تاًک هلی شؼثِ شْطزاضی ضشت 0104858173001ضیال تِ حساب سیثا شواضُ 000/000/1ٍاضیعی تِ هثلغ 

جْت ذطیس اسٌاز اضظیاتی کیفی تِ زفتط اهَض قطاضزازّا حَظُ هسیطیت پیواى ٍ ضسیسگی ٍاقغ زض هیساى شْسای 

، هطاجؼِ ٍ پس اظ تکویل اسٌاز ّوطاُ تا ( 013-33238562تلفي تواس  ) ساذتواى شْطزاضی ضشت –شّاب 

 ضٍظ اظ آذطیي ضٍظ تَظیغ تِ ًشاًی زتیطذاًِ هطکعی شْطزاضی ضشت ٍاقغ زض 14هساضک هَضز ًیاظ ظطف هست 

 .ذیاتاى سؼسی تسلین ٍ ضسیس زضیافت ًوایٌس

 .زضیافت اسٌاز ٍ تحَیل هساضک ّیچ  گًَِ حقی تطای هتقاضیاى جْت زػَت تِ هٌاقصِ ایجاز ًرَاّس ًوَز -9

  13/3/97 ٍ آگْی ًَتت زٍم 6/3/97آگْی ًَتت اٍل :   تاضید چاج فطاذَاى  -10

 24/3/97 الی 19/3/97اظ ضٍظ شٌثِ هَضخ :   هْلت ذطیس اسٌاز -11

  7/4/97تاپایاى ٍقت ازاضی ضٍظ پٌجشٌثِ هَضخ  : آذطیي هْلت اضائِ اسٌاز ٍ هساضک اضظیاتی کیفی -12

 زتیطذاًِ هطکعی – شْطزاضی ضشت – ذیاتاى سؼسی –ضشت : آزضس تحَیل اسٌاز هٌاقصِ  -13

 

:  ٍ سایت هلی هٌاقصات تِ آزضس www.rasht.ir: هتي ایي آگْی زض سایت شْطزاضی ضشت تِ آزضس 

WWW.IETS.MPORG.IRزضج گطزیسُ است . 

                                                                                                                      شهرداری رشت
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